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Vedrørende ansøgning til projekt ”HIP – Hovedstadens Iværksæt-
terprogram” 
 
 
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Væksthus Hovedstadsregionen har søgt 8,4 mio. kr. fra EU's Socialfond og 2,5 mio. kr. 
fra Region Hovedstadens erhvervsudviklingsmidler til projekt ”HIP - Hovedstadens 
Iværksætterprogram”. 
 
Projektet søger midler inden for Socialfondens indsatsområde: Iværksætteri og jobska-
belse. Det specifikke mål er at øge antallet af selvstændige virksomheder samt øge 
overlevelsesraten for nystartede virksomheder. Indsatsen skal rette sig mod iværksæt-
tere, der har etableret sig inden for de sidste 3 år og potentielle iværksættere, hvor 
CVR-registrering er undervejs. 
 
INDSTILLING 
Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum: 

• Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 8.358.192 kr. af EU’s social-
fondsmidler, og 

• Indstiller til regionsrådet, at der bevilges 2.507.458 kr. af Region Hovedstadens 
regionale erhvervsudviklingsmidler 

 
SAGSFREMSTILLING 
Fakta 
Projektets navn:  ”HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram” 
Ansøger:   Væksthus Hovedstadsregionen 
Partnere:   21 kommuner deltager - og yderligere 3 forventes 
 Samlet projektbudget:  16.716.384 kr.   
Ansøgt EU- støtte:  8.358.192 kr. – Socialfonden: Iværksætteri og jobskabelse 
Ansøgt regional støtte: 2.507.458 kr.   
Kommunale kontant tilskud: 1.572.250 kr. 
Kommunal timefinansiering: 2.355.440 kr. 
Projektets periode:  1-4-2015 til 31-12-2018; i alt 3 år og 9 måneder   
 
Baggrund og formål 
I 2013 bad Region Hovedstaden Væksthus Hovedstadsregionen om at designe et pro-
jekt, der kunne være med til at sikre en højere overlevelse blandt regionens små virk-
somheder. Det blev til en pilotudgave af HIP, der har kørt i 2014 med stor succes. For-
projektet har vist, at der er et stort behov i markedet for HIP’s fleksible løsninger, og 
det er erfaringerne fra forprojektet, som der skal bygges videre på i HIP.  
 



 

Formålet med HIP er derfor at skabe et kompetenceløft blandt iværksættere og på den 
måde medvirke til at sikre iværksætterens overlevelse og vækst. HIP er tænkt som et 
tæt samarbejde mellem kommunerne i regionen og Væksthus Hovedstadsregionen. 
Geografisk er der tale om et tilbud, der henvender sig til alle iværksættere i regionen.  
 
Aktiviteterne i projektet består af:  

1. Konceptudvikling, hvor der vil blive udviklet nye workshops, digitale værkstøjer 
samt videoer  

2. Læringsplatforme, hvor der vil blive udbudt 2 slags målrettede iværksætterfor-
løb, gennemført ca. 300 workshops og produceret 52 nye videoer på web-tv 

 
”HIP” er et ekstra tilbud til den eksisterende iværksætterrådgivning, som varetages og 
finansieres af den lokale erhvervsservice og/eller af Væksthuset. Der er forskel på, 
hvordan dette håndteres i de forskellige kommuner.  Et mindre antal kommuner tilby-
der selv iværksætterrådgivning i forbindelse med den lokale erhvervsservice.  En over-
vejende del af kommunerne (21 kommuner) har dog købt Iværksætterhusets team til 
at løse opgaven. Iværksætterhuset drives af Væksthuset.  

 
Projektet vil målrette rådgivningsforløbene til de fire væksttemaer i den kommende 
regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 
 
Resultater og effekter 
Projektet forventer, at opnå følgende resultater: 

• Ca. 500 personer gennemfører et målrettet iværksætterforløb  
• Ca. 250 personer starter virksomhed under eller lige efter deltagelse i projektet 
• 185 virksomheder har overlevet 2 år efter deltagelse i projektet 
• Ca. 5.800 personer deltager i mindst én workshop 

 
Sekretariatets vurdering 
Projektansøgningen har været drøftet i rådgivningsgruppen, og rådgivningsgruppens 
input er medtaget i sekretariatets vurdering.   
 
Projektet passer godt med Socialfondens fokus på at øge antallet af selvstændige og 
overlevelsesraten for iværksættere via kompetenceløft. 
 
Projektet passer samtidig godt med den gældende erhvervsudviklingsstrategi og målet 
om at blandt andet at flere skal modtage undervisning i iværksætteri og at flere iværk-
sættere skal overleve opstarten. Projektet understøtter samtidig udviklingen af Greater 
Copenhagen og et enstrenget erhvervsfremmesystem, som samler kommunernes loka-
le erhvervsservice om iværksætterrådgivningen. 
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Sekretariatet vurderer, at følgende elementer vejer positivt i forhold til ”HIP-
projektet”: 

• De fleksible og lettilgængelige tilbud med udvalgte workshops og video bidra-
ger til at rådgivningen når ud til en bredere kreds og kan erhverves efter behov  

• Via digitalisering når HIP ud til væsentligt flere personer end den almindelige 
rådgivning kan nå  

• Projektet bidrager til et enstrenget erhvervssystem ved at tilbyde et fælles 
grundlag for iværksætterrådgivning i regionen  

• I projektet samarbejder de 2 største offentlige udbydere af iværksætterrådgiv-
ning i regionen.  

• Der er bred kommunal opbakning til projektet 
 
Ansøgningen for HIP-projektet blev første gang indsendt til ansøgningsfristen 8. de-
cember 2014, men er efterfølgende udviklet og styrket. Bl.a. er der nu fastlagt målret-
tede iværsætterforløb i projektet, så det er muligt at måle effekten af indsatsen. Sam-
tidig har der været tid til at sikre en bred kommunal opbakning og medfinansiering af 
projektet, som kan styrke den efterfølgende forankring af HIP tilbuddet. 
 
Der er i ansøgningen opstillet en effektkæde, hvor 5.820 deltagere på workshops for-
ventes at resultere i 517 målrettede forløb, 246 nystartede virksomheder og at 185 
heraf forventes at overleve 2 år efter deltagelsen.  Effektkæden virker klar og logisk.  
 
Ansøger har erfaring med store projekter og vurderes at have den fornødne kapacitet 
til at administrere et EU-projekt.  
 
Sekretariatet vurderer, at projektet understøtter mål i Socialfonden og de regionale 
strategier og anbefaler ud fra en samlet vurdering, at projektet får tilsagn. 
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